Nr. 96.

Dziennik Ustaw. Poz. S66 i 867.

2046

866.
ROZPORZĄDZENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 24 października 1934 r.
w sprawie opodatkowania spadl{ów i darowizn na
obszarze górnośląskie; części województwa śląskiego.
Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 15 marca 1934 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń
z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 2S, poz. 221) postanawiam co następuje:
Art. 1. Na obszar górnośląskiej części województwa śląskiego rozciąga się moc obowiązującą
przepisów następujących:
l) art. 10, 18, 21 (z wyjątkiem ustępu ostatniego), 23, 24, 26 - 29, 37, 38 i 41 ustawy z dnia 29 maja
1920 r. w przedmiocie zmiany przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn (Dz. U. R. P. Nr. 49,
poz. 299);
2) art. 22 tejże ustawy - z tą zmianą, że wyrazy: ,,50.000 marek polskich" zastępuje się wyrazami:
,,210 zł " ;
3) dwóch ostatnich ustępów art. 35 tejże ustawy w brzmieniu, ustalonem wart. 5 ustawy z dnia
31 marca 1922 r. w przedmiocie zmiany niektórych
przepisów o opodatkowaniu spadków i darowi2;n (Dz.
U. R. P. Nr. 33, poz. 263);
4) ustępu pierwszego art. 40 tejże ustawy z tą zmianą, że skreśla się wyrazy: "i 39";
5) art. 6 ustawy z dnia 31 marca 1922 r. w przedmiocie zmiany niektórych przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn;
6) ustępów pierwszego i drugiego art. 20 ustawy z dnia 24 marca 1923 r. w przedmiocie wyrównania opłat stemplowych oraz podatków: spadkowego
i od darowizn (Dz. U. ~. P. Nr. 44, poz. 296).
Art. 2. Art. 37, wymieniony wart. 1 pkt. 1),
ma zastosowanie również do podatku od darowizn.
Art. 3. (1) Rozporządzenie niniejsze ma zastosowanie w przypadkach, w których do dnia jel!o wejścia w życie nie został sporządzony nakaz płatniczy,
zawierający wymiar podatku spadkowego lub podatku od darowizn. Władza skarbowa może jednak również po wymienionym terminie oprzeć wymiar podatku na ustaleniu wartości, dokonanem przed tym terminem według przepisów dotychczasowych.
(2) W przypadkach, w których nakaz płatniczy
zosŁał sporządzony przed dniem wejścia w życie rozporządzenia niniejszego, mają zastosowanie przepisy. które obowiązywały w dniu sporządzenia nakazu
pŁatniczego.

Art •. 4. ~.ykona?ie rozporządzenia niniejszego
porucza SIę Mlntstrowl Skarbu w porozumieniu z interesowanymi ministrami.
Art. 5. (1) Rozporządzenie niniejsze wchodzi
w życie z dniem ogłoszenia.
.
(2) Równocześnie tracą moc obowiązującą przepIsy sprzeczne z rozporządzeniem niniejszem.
Prezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki
Prezes Rady Ministrów: L. Kozłowski
Minister Spraw Wewnętrznych:
Mar;an Zyndram-Kościalkowski
Ministe'r Spraw Zagranicznych: Beck

Minister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski
Minister Skarbu: Wł. Zawadzki
Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski
Minister Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego: W. Jędrzejewicz
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych:
J. Poniatowski
Minister Przemysłu i Handlu: H. Floyar-Rajchman
Minister Komunikacji: M. Butkiewicz
Minister Opieki Społecznej: Jerzy Paciorkowski
Minister Poczt i Telegrafów: E. Kaliński

867.
ROZPORZĄDZENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 24 października 1934 r.
zmianie ustawy z dnia 25 listopada 1920 r. w przedmiocie przyznania obligacjom Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego gwarancji skarbowej ocaz
uproszczonego ściągania należności rzeczonego Towarzystwa.
Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 15 marca 1934 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń
z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 28, poz. 221) postanawiam co następuje:
Art. 1. Ustawa z dnia 25 listopada 1920 r. w
przedmiocie przyznania obligacjom Towarzystwa
Kredytowego Przemysłu Polskiego gwarancji skarbowej oraz uproszczonego ściągania należności rzeczonego Towarzystwa (Dz. U. R. P. Nr. 112, poz. 737)
ulega zmianom następującym:
1) wart. 1 oznaczenie: "wart. 5, 6, 7 i S" zastę
puje się oznaczeniem: "wart. 5, 6 i 7";
2) art. 8 otrzymuje brzmienie:
"W zakresie prowadzenia egzekucji należności
Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego
Towarzystwu przysługują następujące uprawnienia:
l) na obszarze mocy obowiązującej kodeksu
Napoleona i tomu X części l Zwodu Prawuprawnienia, wskazane w rozdziale VI ustawy Towarzystwa Kredytowego miasta Warszawy, z tern, że jeżeli w powtórnym terminie wyznaczonym do licytacji nie było nabywców, Towarzystwo może wnieść na~
tychmiast do protokółu żądanie o przysą
dzenie sobie nieruchomości, a po otrzymaniu tego przysądzenia - przepisać tytuł
własności na swoje imię i wykreślić z wykazu hipotecznego wszystkie długi i cięża
ry, oprócz pożyczki Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego i oprócz obowiązków i ciężarów, mających pierwszeń
stwo przed pożyczką Towarzystwa. Ponadto Towarzystwu Kredytowemu Przemysłu
Polskiego służy p!"awo dochodzenia zwrotu
usuniętych przedmiotów zabezpieczenia od
osób trzecich według zasad art. 2279 kodeksu Napoleona, bądź art. 1512 t. X cz. I Zwodu Praw oraz art. 503 § 2 kodeksu handlowego oraz prawo zwracania się do sądu
o zarządzenia tymczasowe w myśl przepisów kodeksu postępowania cywilnego bez
potrzeby wytaczania powództwa, o ile przeO

